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Kara Jubilarer, 

Ja, sa kan vi val kalla varandra, nar var forening nu just 
fyllt 25 ar. Jag tycker det kan vara pa sin plats att denna 
gang agna inledningen at att ge nagra glimtar ur foreningens 
historia och beratta om jubileumssammantradet den 16 februari, 
da for ovrigt de narvarande fick hora en hel del om fore
ningens start och tidiga ar. 

I slutet av 1961 kom sex islandssamlare i Stockholm overens 
om att utfarda inbjudan till bildandet av en forening for 
Islands filateli. Av dessa sex var tre narvarande aven vid 
jubileet 25 ar senare: Bernhard Beskow, Sture Hegland och 
Lars Ingemann. Aven de ovriga tre - Einar Lundstrom, Folke 
Lofstrom och Sven Zetterberg - ar alltjamt medlemmar i fore
ningen. Den 16 januari 1962 ar foreningens fodelsedag, ty 
da samlades de namnda och andra som ville vara med i fore
ningen, och man beslot hilda denna. Den forsta styrelsen 
valdes och den fick enligt tillgangliga uppgifter foljande 
sammansattning: Lofstrom ordforande, Ingemann sekreterare, 
Hegland kassor och Zetterberg "PR-man". Under 1962 inbetalade 
30 medlemmar arsavgiften, som var satt till 10 kr. Nagon 
riktigt saker medlemsstatistik har vi inte for de tidigare 
aren, men av kassaboken framgar t.ex. att ar 1965 det fanns 
110 betalande medlemmar, varav redan nagra utlandska, de 
flesta danskar. 

Den forsta styrelsen satt oforandrad till 1966, da det blev 
en del ommobleringar. Att ga in pa alla andringar i styrelsen 
under aren skulle ta for stor plats har. Det far racka med 
att jag anger vara ordforanden. Folke Lofstrom kvarstod 
som ordforande till januari 1969. Sedan har vi som ordforande 
haft: Bo Eriksson 1969, Malte Kierkegaard 1970-1971 och 
Bernhard Beskow 1972 och alltjamt. 

Under hand tillvaxte foreningen. Vid slutet av 1974 hade 
vi t.ex. 260 medlemmar. Det hogsta antalet medlemmar, raknat 
vid arsskifte, tycks vi ha haft vid utgangen av 1978, da 
det var 350. Vi hade da ratt nyligen haft hjalp PR-massigt 
av den utstallning Allting 77, som vi fick ordna pa Post
museums lokaler i Stockholm. En tidigare sadan utstallning 
hade vi 1972. Tyvarr fick vi inte rum pa Postmuseums utstall
ningsprogram 1987. Er sekreterare har dock, som narmare 
anges langre fram i rapporten, sokt utnyttja 25-arsjubileet 
for att fa viss publicitet i frimarkstidskrifter och -spalter 
och darigenom motverka de senaste arens minskningar av med
lemsantalet. Men vi ar beroende av alla medlemmars hjalp 
att varva nya till foreningen! 

Jubileumssammantradet den 16 februari i ar var forenat inte 
bara med ett arsmote utan ocksa med en middag. Margareta 
Bjellefors hade fatt uppdraget att ordna denna och ta emot 
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anmalningar. Sedan 18 personer visat intresse for att del
taga, fann Margareta att middagen kunde ordnas i det 
Bjelleforska hemmet och vi fick alltsa formanen att samlas 
i behaglig hemmiljo hos Margareta och Tony och avata en 
harlig middag till ett sja1vkostnadspris langt under vad 
det skulle kostat pa "loka1". Det blev en verkligt lyckad 
kvall. Ett riktigt stort tack for detta, Margareta och Tony. 

Denna rapport innehaller som vanligt, da det galler forsta 
numret for aret, ratt mycket av foreningskaraktar. Men belt 
utan diverse nyheter av filatelistiskt intresse blir Du 
inte heller denna gang. Nasta Rapport beraknas bli utsand 
i maj och till denna planerar jag en bilaga inom nagot 
intressant amnesomrade. 

Du kommer i denna rapport ocksa att finna en liten pris
tavling. 

Slutligen - och for mig, som ocksa ar kassor, inte minst 
viktigt: glom inte att snabbt betala arsavgiften, varom 
narmare langre fram i rapporten. 

Hej! 
Sekreteraren 

Stockholm, Obs, den nya lokalen (for motet 8 april), Sture
gatan 19, 5 tr, (Beskow). Huset bar port som oppnas med 
portkod. Koden bar lamnats dem som var med vid arsmotet, 
Ovriga som avser att ga pa sammantrade, bor ringa Beskow 
(0762/414 56) eller Hanner (08/67 45 75) for att fa koden. 
~ kl. 19.30 (den 8 april). 

Onsdagen den 8 april: Studier av klassiska frimarken och 
auktionspriser kontra katalogpriser, 
Tag med, om Du har den, Postiljonens 
auktionskatalog 137 (den senaste). 

Onsdagen den 20 maj: Varmote hos herr ordforanden, se 
nedan. 

Goteborg. Lokal Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16. Tid 
kl, 19.30 andra tisdagen i varje manad. Program i a~ns 
i Goteborgs-Posten sondagen fore motesdagen, 

Bernhard Beskow och hans fru Berit bar Iter alskvart inbjudit 
oss att avs1uta varsasongen med ett mote i det beskowska 
hemmet Li11palsen, Osby, Brottby onsdagen den 20 maj kl. 
18.30, Sa har kommer Du dit: 
Alt I: Med bil. Kor Norrtaljevagen c. 30 km ut fran Stockholm, 

vik till boger vid skylten BROTTBY, far genom Brottby 
samhalle och passera flera busshallplatser, varav 
den sista ar markt osseby-osby. 100 m efter denna 
hallplats ligger pa boger sida ett trevligt mindre 
hus - Lillpalsen. 

Alt II: Med buss. Tag buss 625 fran Tekniska hogskolan/Ostra 
station kl. 17.50 och stig av vid Osseby-Osby hall
plats c. 35 minuter senare. Se i ovrigt alt. I. 
Buss finns pa kvallen tillbaka till Stockholm. 

Forhandsanmalan erfordras och gors senast den 14 maj, tel. 
0762/414 56. 
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Vid foreningens 
funktionarer: 

arsmote den 16 februari 1987 valdes foljande 

Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare och kassor 
5vriga styre1se1edamoter 

Bernhard Beskow 
Einar Kristjansson 
Per Hanner 
Margareta Bjel1efors 
Christer Engstrom 
Christer Hermansson 
Lars Ingemann 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkommitte 

Ingvar Andersson (for Gbg-k1ubben) 
Per Olov Abrahamsson 
Tony Bjellefors 
Svante Gustafsson 
Stig Osterberg (sammankallande) 
Sture Hegland 

Detta innebar, att Margareta Bjellefors eftertr~tt Engel 
Angberg, som avsagt sig, medan ovriga omvaldes, Eftersom 
Margareta sedan manga ar varit var vardinna vid sammantr!dena, 
kan hon val sagas ocksa ha en klubbmastarfunktion. 

Arsmote i Islandsklubben i Goteborg agde rum den 7 februari 
och foljande styrelse valdes: 
Ordforande Ingvar Andersson 
Vice ordforande Per Jannert 
Sekreterare Bengt Olofsson 
Kassor Tom Rinman 
Bibliotekarie Kaj Librand 
Revisor Ingvar Ottosson 

En s1ut1ig sammansta11ning ur vart med1emsregister visar 
foljande; 

Foreningen Islands-
exkl, Gbg- klubben i 
klubben Gotebors Totalt 

Medlemmar den 1 januari 1986 196 111 307 
Nya medlemmar 6 3 9 
Avgangna och avlidna -10 -5 -15 
Omflyttade (vid arets slut) + 2 -2 --
Medlemmar den 1 januari 1987 194 107 301 

Av medlemmarna vid arets slut var 67 boende utanfor Sverige, 
fordelat pa 

Norden (Danmark 19, Faroarna 1, Island 21, Norge 9) SO 
Europa i ovrigt (England 2, Frankrike 2, Neder-

landerna 2, Schweiz 2, Vasttysk1and 4) 12 
Amerika (Canada 1, USA 3) 4 
Australian 1 

Vi maste alltsa aven i ar tyvarr notera en liten minskning 
i medlemsantalet. I ar beror denna belt k1art pa en alldeles 
for liten nyrekrytering, som kunnat balanseras till en 
del genom att aven avgangarna ur foreningen har varit ovanligt 
fa. Men nu maste vi alla hjalpas at med att varva nya fore• 
ningsmedlemmar! Kanner Du inte nagon el1er nagra som borde 
vara med i var forening? Varva denne eller dessa! Meddela 
sedan foreningens sekreterare, som genast tillsander Dig 
eller den blivande medlem en anmalningsblankett. 
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En draghjalp i varvningsarbetet hoppas foreningens sekreterare 
vi far genom de atgarder han vidtagit for att fa litet publi
citet kring foreningen vid dess 25-arsjubileum. En artikel 
om foreningen kommer in i tidskriften Nordisk Filateli, 
och vidare hoppas vi fa omnRmnanden i SFT och i vissa tid
ningars frimarksspalter - i varje fall har dessa medias 
redaktorer mottagit ett material fran sekreteraren, sam 
kan ligga till grund harfor. 

Sa var det ater tid att betala in arsavgiften. Kassorerna 
vi11 uppmana alla (utom de sam forhandsbetalt, se nedan) 
att betala avgiften for 1987 snarast. Om Du gor det genast, 
sa ar det avklarat och Du riskerar inte att glomma bart 
det, Avgiften for 1987 ar enligt tidigare fattade beslut: 

for Stockholms-avdelningen (de sam bar i Stockholm med 
omnejd och alltsa har S efter medlemsnumret) 40:-

for Goteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumret) 50:-
for ungdomar (t.o.m. det ar da man fyller 18) 10:-
for alla ovriga 35:-

(Hedersledamoter ar givetvis fria fran avgift.) 
Av medsant inbetalningskort framgar till vilket postgirokonto 
Du skall sanda avgiften: nr 26 73 70-5 for Goteborgsklubben 
och 40 29 57-5 for ovriga. Komplettera kortet med Ditt med-
1emsnummer (sam star pa adressetiketten och i medlemsforteck
ningen) och Din fullstanrliga adress. 

Medlemmar i Danmark, Faroarna, Island och Norge uppmanas att 
anvanda den oversanda postgiroblanketten, sam tas emot i a11a 
dessa lander. Aven fran nagra andra lander (t.ex. Nederlanderna 
och Vasttyskland) ar det enklast att sanda avgiften till vara 
postgirokonton. Fran ovriga lander kan avgiften sandas i 
svenska sedlar (svensk 5-kronor-sedel finns inte langre, men 
om Du sander 40 i stallet for 35 kr, far Du ju 5 kr till godo 
pa nasta arsavgift). Maste nagon betala med check 5 skall den 
vara dragen pa svensk bank och utstalld i svenska kronor, var
jamte 15 kr maste tillaggas for att tacka bankkostnad vid 
checkinlosen. Sedlar resp. check adresseras till Per Hanner, 
Wittstocksgatan 2, S-115 24 Stockholm (check bor dock ut
stallas pa Foreningen Islandssamlarna). 

Det ar moj1igt for dem sam sa onskar att samtidigt forskotts
betala avgiften for 1988, dock bor G-medlemmar inte nu gora 
detta, eftersom avgiften for nasta ar i Goteborgs-klubben annu 
inte ar faststalld, se nedan. ovriga bor observera vad nedan 
sags om en hojning av avgiften 1988. - Vi ar ocksa beredda 
att som forut fran medlemmar i utlandet mottaga betalning a 
canto pa framtida avgifter (t.ex. 100 kr) och 1ovar att hA11a 
reda pa vars och ens til1godohavande. 

Vi skickar inbeta1ningskort till a1la, men manga har redan be-
talt for 1987. For att undvika dubbelbeta1ning tar vi har med 
en forteckning pa a1la (utom G-medlemmar, eftersom vi inte 
fatt nagon lista fran Gcteborg) sam t.o.m. februari i ar er-
lagt betalning pa 1987 ars avgift: 
a) Foljande har betalt full avgift for 1987: 

1 s 130 262 432 474 s 498 540 602 643 
6 s 146 s 264 434 s 477 s 512 563 s 606 645 
8 s 235 271 s 440 s 479 519 580 617 

31 239 s 276 442 484 520 582 626 
63 s 251 s 303 446 486 523 583 634 

116 254 s 363 466 493 s 526 592 642 
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b) Foljande har 
arets avgift 

delbeta1ningar till godo och ombeds inbeta1a 
med avdrag for nedan angivna be1opp: 

182 (Moe) 
400 (Schock) 

15:- 513 (porsteinsson) 30:- *) 
10:- 566 S (Lundvall) 15:-

*) Den saknade femman kan regleras 1988. 

Foreningens arsmote hade som vanligt att besluta om medlems
avgifterna for nasta ar, alltsa i detta fall 1988. I dis~ 

kussionen fastslogs att vi haft oforandrade avgifter under de 
fyra aren 1984 t.o.m. 1987, medan kostnaderna, framst for 
rapporterna och pcrton 5 stigit. For 1986 visas darfor under
skott och for 1987 budgeteras ocksa ett sadant. Dessutom maste 
senast 1988 en ny medlemsforteckning utkomma, en betydande 
extrautgift. For att ba1ansera detta och fa en avgiftsniva, 
som kunde sta sig nagra ar framat, om inget ofcrutsett in
traffar, beslot man att hoja avgifterna (utom ungdomsavgiften) 
med 10 kronor. 

Detta innebar fo1jande avgifter for 1988: 
for S-med1emmar 50:-
for G- medlemmar 
for ungdomsmedlemmar 
for alla ovriga 

annu ej faststallt 
10: .. 
45:-

Goteborgarnas avgift ar annu ej faststalld, eftersom Goteborgs
klubben holl sitt arsmote fore "riksforeningens" och avgiften 
i Gbg- klubben maste bestammas med hansyn till att en del av 
avgiften gar till "riksforeningen". Denna del blir 1988 hojd 
fran 35 till 45 kronor. 

Foreningen Islandssamlarnas bokslut visas har i avrundade 
belopp. (Islandsklubben i Goteborg har sitt eget bokslut och 
ingar inte i nedanstaende uppgifter.) 

Intakter 
Arsavgifter 
Diverse intakter 
Bankranta 

Kostnader 
Rapporter och porto for dem 
Ovriga omkostnader (sammantrndeskostna
der i Stockholm, porton och diverse) 

Skatt (pa ranteintakten) 

10.600 
200 

1.500 
12.300 

9.300 

3.900 
600 

13.800 

Allts a blev det som redan sagts ett underskott pa c. 1.500 kr. 
Vid utgangen av 1986 redovisar foreningen ett kapital pa cirka 
16.200 kr. Dessutom forvaltar foreningen runt 24.800 kr av
sedda for stampelhandboken. 

Som vi namnde forr a aret yrkade foreningen i sin skattedeklara
tion for ar 1985 att bli forklarad skattefri under hanvisning 
till bl.a. att en filate1istforening i Stockholm genom utslag 
1985 fatt denn~ forman. Vi fick avslag pa var ansokan i taxe
ringsnamnden men har nu overklagat till lanets provningsnamnd. 
Eftersom vi inte alls kan vara sakra pa att vinna, har vi i 
bokslutet satt av for skatt (ovan angivna 600 kr) liksom vi 
gjorde forra aret, men givetvis kommer ocksa skattedeklara
tionen for 1986 att innehal1a e tt yrkande om att b1i fri fran 
skat ten. 



Fdmex 87 i 
Reykjavik 

Nagra sma 
riittelser till 
Rapport 66 

De sista fri
markena i 1986 
ars islandska 
utgivnin,a 

- 6 -

I forra rapporten namnde vi den utstallning i Reykjavik, som 
Felag Frimerkjasafnara skall avhalla i anledning av sitt 30-
arsjubileum, och till vilken medlernrnar av Islendssamlarna 
inbjuds att deltaga sam utstallare. Enligt nyligen erhallet 
meddelande fran F.F. ar tiden for utstallningen andrad till 
30 maj - 1 juni. Herrar Bernhard Beskow och Ingvar Andersson 
i var for ening, som av Finnur Kolbeinsson~ rnedlem av utstall
ningskornrnitten utpekats som kontaktman for eventuella ut
stallare fran var forening~ har annu nar detta skrives, (den 
2 mars) icke fatt narmare uppgifter fran Reykjavik om anmalan 
etc. Sadana lar v.'H komma sa smaningom, sa vill Du stalla ut, 
anmal Ditt intresse till en av kontaktmannen. 

Av tidsskal och geografiska ska l gar det inte att ordna en 
slutlig "korrekturlasning" av rapporterna, vilket forklarar de 
rattelser vi ibland bl ir tvungna att infora. Ancira i rapport 66: 
1) pa s. 3, rad 5 nedifran: " tillfalle" skall vara "stalle" 

(huvuddel II anger all tsa inte tiden for anvandning av 
resp. stampel, det gors i huvuddel III). 

2) pa s. 10, rad 15 nedifran: "memotekniska" skall vara 
"mnemotekniska". Sa stod det i manuskriptet, men vi ursaktar 
skrivbyran for a tt den trodde det var ett skrivfel, ty ett 
ord som borj a r med "mn" verkar nastan orimligt i svenska 
spraket och for ovrigt ar ordet 11mnemoteknik" med avled
ningar unikt i detta avseende i svenskan. {I bade svenskan 
och flcra andra sprak, dar de tta eller motsvarande ord 
forekommer, bygger det pa det grekiska ordet for minne, 
11mneme' 1

, medan ord sam "memorial", "promemoria" etc. baseras 
pa de t latinska ordet "memoria", som ocksa betyder minne.) 

Eftersom vi inte lyckades fa med julfrimarkena i forra rapporten, 
presenterar vi dem har pa sedvanligt satt. 

Facit Utg.- Valor 
nr dag (aurar) Motiv etc. 
698 13/11 1000 Julfrimarken: Fred ens jul 
699 II 1200 " Julnatt 

Dessa marken ar skapade av konstnarinnan Bjorg porsteinsdottir, 
och det ar forstas ocks a han som pastar att motiven ar de evan 
angivna, vilket knappast nagon annan lar kunna se, - Markena 
ar tryckta av Courvoisier i Schweiz och sarskild forstadags
stampel anvandes. 

Frimarksutgivningen i Island 1986 kern harmed att omfatta 18 fri
marken + 1 block (1985: 16 marken) med ett sammanlagt nominellt 
inkopspris av 507 isl. kronur. Att beloppet blev sa hogt beror 
framst pa 250-kronurs-market i serien Landsbanki !slands. 1985 
var totalpriset 293 kronur och hogsta valor 100 kr. Den island
ska kronan star nu i 17 ore i svenska pengar mot 18 ore for ett 
par ar sedan, det minst a vardefallet for Islands valuta pa 
manga ar - e tt r e sultat av att man tagit ett resolut grepp pa 
inflationsproblemen. (Det kan vid j§mforelsen med svensk valuta 
observeras, att aven svenska kronan var mycke t stabil under 
1986 med den 1agsta inflationen pa manga ar .) 

Island raddade sig fran fadasen att ge ut e tt marke pa 500 
kronur, den ursprungligen avsedda valoren pa det marke, sam 
fick va loren 250 kr. Ett marke med priset 85-90 svenska kr. hade 
kunna t ta knacken pa intresset for islandska frimarken hos manga 
samlare. 



Censurpost 
m.m. 1939-1946 

! GILD!, 
Bernupplagan 

Ny efterlysning 
av tidigaste 
avstampling med 
Reykjaviks fors
ta brostampcl 

Landsorts
lotteriet 
1986 

- 7 -

Upplagan for 250-kr-market ar sa lag som 250.000 9 och tro
ligen kommer detta marke att bli ratt vardefullt i stamplat 
skick, eftersom dess anvandning framst torde bli pa tyngre 
luftpostforsandelser till utlandet och pa mycket hogt assure
rade brev. Rakna inte med att market blir en parallell 
till Herdubreid 1972 9 vars valor pa 250 (gamla) kronur vid 
utgivningen ungefar motsvarade det nya ban~narket i varde 
(kopkraft). Herdubreid trycktes - av misstag, har det upp
getts - i hela 3 miljoner ex. och det fick sin mesta anvand
ning, sedan inflationen pressat ner vardet nastan till det 
enkla brevportots. 

Var allra nyaste medlem heter Bendy Knudsen och har ett sa 
speciellt samlings- och forskningsomrade, att vi garna vill 
hjalpa honcm att f.~ k.ontakt med andra medlemmar, som kan 
kanna till detta omrade . net galler posten till och fran 
Island och Gronland under andra varldskriget, speciellt 
censurpost och portotaxor , inkl. luftposttillagg. Bendy 
Knudsens adress ar Rasmus Nielsens vej 60 ~ Srerslev, 
DK-5471 S¢nders¢. 

I rapport 65 3tergav vi en uppgift om en upptackt av Sir 
Athelstan Caroe. Det gallde ett helark och en arkdel som hade 
nytryckets (Bernupplagans) uppsattning av patrycket ! GILDI 
men dar markenas vattenmarke var "liten krona" (och alltsil 
icke som vanligt "stor krona"). Sir Athelstan hade uppgett 
till oss att det gallde valoren 4 aur. Han meddelar nu att det 
ar fraga om 4 aur tjanste. 

Nagon kommentar till notisen i rapport 65 har vi inte fatt in. 

I rapport 62 e fterlyste vi avstamplingar med Reykjav1ks aldsta 
brostampel, som ar tidigare an 18.R.94, det aldsta datum pa
traffat av Islandsgruppen i Danmark. Flera medlemmar har sedan 
rapporterat att de gatt igenom sina samlingar, men ingen av 
dem har patraffat nagot tidigare datum an det namnda. 

Vi vill emellertid g~rna upprepa e fterlysningen och her alla 
som annu inte inventerat vad de har fran den tiden att gora 
detta. Glom inte att titta pa tjanstefrimarkena. 

Var gamla bekanting, fru Fortuna, har under senare ar haft en 
egen men konsekvent uppfattning om hur "landsorten" skall upp
fattas. Hon tycks ha fastnat for att den ligger utanfor 
Sveriges granser, ty for sjunde aret i foljd gav dragningen i 
vart arliga lotteri for alla medlemmar foregaende ar utanfor 
Stockholms- och Goteborgsomradena, vilken dr.:1gning agdc rum 
under strangaste kontroll vid motet i Stockholm den 14 januari, 
till resultat att annu en falk fick flyga till utlandet. 
Vinnare blev medlem 562 Tor Jensen, boende i Gilleleje, den 
nordligaste orten pa Sj~lland. Priset var alltsa ater ett 
exemplar av foreningens egen vackra porslinsplatta med bild~n 
av en islandsk falk . 

Tor Jen~en skriver ~tt han genast satte upp den vackra plattan 
i sin "yderst private frimrerkehj?Srne i stuen". Han berattar 
att han samlat Island i 40 ar och borjade tidigt darfor att han 
hade en skolkamrat, som hade slakt i Island och darfor hade 
islandska frimarken att byta bort. De senaste 10 aren har han 
varit specialiserad pa tva omraden: dels ! GILDI, dels 
republiken Island 1944-84. Pa vartdera omradc t har han nu en 
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samling~ som skulle fylla 6 ramar om vardera 16 blad, men 
anda tycker han att han saknar mycket. Eftersom fru Jensen 
har en motivsamling med "Faroarnas fagelliv"~ maste val en 
pippi till i familjen vara valkornmen . 

Tor Jensen namner ocksa att till hostens stora utstallning i 
K~benhavn, Hafnia 87~ ha r anmalts 11 Islands-samlingar, varav 
5 frlm medlemmar av den danska Islandsgruppen och ovriga fdm 
icke-danska utstallare. 

I forra rapporten berattade vi om den publikation 11 P6sthus og 
brefhirdingar a !slandi"~ som utgivits av en i Reykjavik verk
sam forening, Klubbur Skandinaviusafnara, och som visat sig i 
allt vasentligt utgora en utskrift av en av huvuddelarna i var 
planerade stampelhandbok. Vi papekade, att var forening ager 
en mycket vasentlig del av upphovsmannaratten till manuskriptet, 
men att "P6sthus" trots detta utgivits ut;m nagot tillstlmd 
fran Islandssamlarna och utan att vi ens tillfragats, innan 
boken gjordes. Vi namnde ocksa att 11 P6sthus" uppenbarligen 
inneholl manga fel pa grund av slarv och bristande kontroll 
av utskriften fran manuskriptet. 

Vi har nu haft en viss brevvaxling i arendet med Klubbur S. Med 
anledning av denna kan vi forst ratta nagra uppgifter om sagda 
forening. I rapport 66 kallade vi den "relativt ny", beroende 
pa att vi forst under 1986 sett den omnamnd i Grusk, det is
landska filatelistforbundets tidskrift. Vi bar nu fatt veta, 
att Klubbur S. skall fira sitt 20-arsjubileum 1987. Vidare 
antog vi att Sigurdur R. Petursson var dess ordforande~ aven 
detta byggt pa uppgift ur Grusk 1986. Klubben tycks emellertid 
ha en hog omsattningshastighet pa sina ordforanden~ ty i ett 
brev i slutet av 1986 tecknar sig Sigfus Gunnarsson som ord
forande, medan i senaste brev (febr. 1987) ordforanden ar 
Gudmundur Ingimundarson. Gudmundur ar sedan 10 ar medlem ocksa 
i Islandssamlarna. 

Det har varit var avsikt att uppna en fredlig losning och fort
satt samarbete, om detta var gorligt. Svaren vi fatt har an
tytt att det ar mojligt. ;'P6sthus" ar ju en skrift pa islandska, 
och vi har onskat och fatt garanti for att Klubbur S. icke kom
mer att ge ut boken pa engelska, det sprak som ar avsett for 
var stampelhandbok, och ej heller kommer att ge tillstand till 
oversattning - dock sager man sig knappast kunna hindra pirat
oversattningar, om sadana skulle forekomma. (Detta blir nog 
tyvarr foljden om man ger ut en bok som man inte har full for
fattarratt till!) 

Klubbur S. har angett en positiv installning till fortsatt sam
arbete betraffande en av de andra huvuddelarna av handboken -
den som.for varje stampeltyp skall ange vilka stamplar som 
funnits av typen samt var och nar de anvants. Dessv~rre sags 
det i senaste brevet att Klubbur S. skjutit pa detta projekt 
for sin del for att forst gora en bok om isl~ndska portosatser 
alltifran 1873. 

Slutligen kan meddelas, att Klubbur s. uppger sig ha i gang 
upprattandet av en lista over r3ttelser och tillngg till 
"P6sthus", som skall utsandas till dem som kopt boken. Man har 
lovat sanda ett exemplar av denna lista till oss. Till dess vi 
fatt se denna lista och bedoma dess kvalitet, star vart rad 
att icke kopa boken orubbat kvar. 



Sammanhangande 
M och E pa 10 
aur Christian X 
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Vi far nu overvaga vad vi kan gora for att fora var starnpel
handbok frarn mot utgivningen. Vi skall ta ny kontakt rned 
Gudmundur Ingimundarson och hans forening. 

Leif Fuglsig har rne cldelat foljande av stort intresse for bade 
variantsarnlare och andra: 

"Facit katalogiserar en variant, 132vl, pa Christian X, 10 
aur gran , utgivet 1921. Varianten bestar i att M och E ar 
samrnanhangande pa markets vanstra sida. (Den bild som i 
Facits senare argangar visar "132 11 ar i sjalva verket en bild 
av varianten.) Varianten betecknas med stjarna for starnplat och 
med streck (= okant) for ostamplat rnarke, vilket ju later 
spannande. Man ser den ocksa da och da utbjuden till priser sorn 
avspeglar sallsynthet. 

Men den ar absolut ingen raritet. Det ror sig om ett matrisfel, 
som forekommer 5 ganger i varje ark om 100 marken, namligen i 
positionerna 12, 32, 52, 72 och 92. Varianten ar siledes ett 
slags slakting till felet pal kr Christian X (Facit l42vl), ut
buktningen pa ettan. Men medan den sistnamnda forekommer i 
sjunde positionen pa varje rad i arket (pos. 7, 17, 27 etc •.. 
97), eftersom platen ar framstalld pa basis av ett 10-strip, sa 
ar "ME-felet" bara for handen pa varannan rad, ernedan denna plat 
gjordes med ett 20- strip som bas . 

Sarnma fel finns ocksa, vilket Facit inte orntalar, pa 10 aur rod 
(F. 131) och 10 aur brun, utgivet 1932 (F. 151), da det ar sarnrna 
ramplat som anvants for alla markena. Givetvis har de over
tryckta markena F. 160 (med flygplan) och Tj. 55 och 57 
(tjansteprovisorier) ocksa sarnrna fe1. 

Samrnanfattning: " rariteten" finns i 5 % av upplagan av alla 6 
rnarkena. 0 

Det var ju en spannande nyhet Leif kom med, sa nu ar det bara 
att kasta sig over album och dubblett c r och sortera fram de 
marken dar M och E blivit samrnanvuxna sorn siarnesiska tvillingar. 
Vi har tittat i Handbok urn islenzk frirnerki av 1973 och finner 
att aven dar har varianten bara blivit omnarnnd for 10 aur gron. 

Nagon undrar kanske, efter lasning av ovanstaende, om det moj
ligen ar sa att aven F. 155, Christian X tata linjer 1 kr, har 
utbuktning pa ettan, fast det blivit oupptackt. Svaret ar att 
det inte lonar sig att leta efter denna variant pa det market. 
Utbuktningen retuscherades (eller "eftergraverades") namligen 
bort, innan 1931 ars enkronasmarke trycktes. Retuschen ar syn
lig som en ojamnhet nedtill pa hogra sidan av ettan, dar ut
buktningen satt, och verkliga kannere klassificerar aven de 
marken sorn har retuschen sam en variant. 

Facit borde nu kunna inte bara list3 varianten pa fern ytter
ligare marken utan ocksa prissatta den, nar nu frekvensen ar 
kand. 

Lustigt nog fick vi just innan denna rapport skulle sandas till 
skrivbyran mottaga en norsk auktionskatalog, vari ett 4-block 
av Facit 132, dar ett marke har ME-fe1et, utbjudes med papekande 
av att felet ar "anf6rt som ukjent av Facit" och med utropspris 
500 NKr (+12,5 %). Hade Facit satt ut pris pA varianten (sag 
50 % forhcijning mot normalpriset) hade det icke postfriska 
blockets 11 Facitpris" kunnat beraknas till nagot under 100 SKr! 



Gamla B!o-breven 
ater pa tapeten 
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For resten - varfor inte en liten pristavling? Vad ar den i 
procent med en decimal uttryckta chansen att ett fyrblock av 
nagot av ovan namnda 10-aur-marken (tryckta i ark om 10 X 10) 
innehaller ett marke med ME-fe1et? Losning sekreteraren till 
handa senast 20 april. Pris till forst oppnade ratta losning. 

Nagra ganger under a rens 1opp ha r vi ha ft anledning att i 
rapporterna be rora de s. k. 11Gamla B16 ···breven" 9 sam har visst 
intresse, om e j av andra skal darfor att de ofta dyker upp pa 
auktionerna och finns i manga samlingar. 

Det ror sig om en stor serie kuvert som ordnades 1938 av herr 
Petersen, grundare och innehavare av en fornamlig biolokal i 
Reykjavik (numera ar den stadens operahus) och dessutom filate
list. Alla breven a r forsedda med fortryckt adress 11 Herra P. 
Petersen, Gamla B16, Box 173, Reykjav:lk 9 Island 11

• Breven ar 
ocksa alla rekommenderade och vart och ett frankerat med van
ligen 4 eller 5 frimarken, snyggt placerade pa avstand fran 
varandra, sa att varje marke skulle f a sin egen stampel. Typiskt 
ing~r i frankeringarna nagra mycket l aga va1orer (1 eyrir upp 
till 4 aur)9 minst ett av markena i 1934 ars luftpostserie och 
minst ett av markena ur 1937 ars serie "Christian X 25 ar kung" . 

M.?mga av dessa brev har frimarkena makulerade med nummerstampel, 
aven fran postanstalter sam 1938 norma1t anvande brostampe1, 
och genom reketiketten har vi vid stampclforskningen kunnat i 
tveksamma fall klarlagga va r en viss nummerstampe1 befann sig 
1938 . 

I rapport 50 (1982) kunde vi namna att en bunt av 55 B16-brev 
bjudits ut pa en auktion i Tyskland och att autkionsfirman, 
antagligen pa basis av uppgift fr an inlamnaren 9 pastod att det 
rorde sig om svarskuvert pa en inbjudan fran B16-Petersen att 
besoka hans bio for att se filmen "Borta rned vinden". Vi kunde 
bevisa att detta pastaende var orimligt , bl.a. for att den 
namnda filmen blev fardig forst 1939. 

Det var Sven Ahrnan, s am 1982 faste va r upprnarksamhet pa denna 
auktianspast. Sven Ahman har nu papekat for ass 9 att en artike1 
om Garnla B:lo-breven nyligen sta tt i den arnerikanska tidskriften 
The Postharn, och han har gett ass ett referat av den. Artikeln 
ar forfatt ad av Frank Hooney 9 en amerikan som lange batt i 
Island och ar stor stampelsamlare. 

Mooney berattar att en handlare f a tt se en sarnling av ett 50-
tal Petersen-kuvert rned brostamplar (verkar vara samma sorn 
bjods ut 1982). Det s orn i Mooneys artikel verkar vara av in
tresse ar att i e tt av breven patraffades e tt brev, skrivet av 
bnHhirdingamannen i Skjoldolfsstedir 19/4 1938 och rned fol
jande innehall : "Herr P. Petersen, Gamla Bi6, Reykjavik. Jag 
sander tillbaka brev (kuvert) enligt onskan. Jag har tyvarr 
inga frimarken att sanda Er och ar overtygad att det inte £inns 
nagra har i trakten, ty andra har kommit over dern. Hogaktnings
fullt etc." 

Mooney drar harav den slutsatsen, att motiveringen for ut
sandandct av Garnla B16-breven skulle varit, att Petersen som 
var bade samlare och handlare med frimarken onskade kopa in 
frirnarken. 

Rapportredaktoren 9 som under rnanga ar haft anledning att studera 
B16-breven f or stampelforskningen , kan emellertid nu av det ovan 
beskrivna brevet till Petersen faktiskt ganska exakt rckonstru
era innehallet i de t brev, s orn Petersen skrev och troligen 
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sande till alla landets postanstalter. Det lod ungefar s a har: 

'' Inneliggande sands tva kuvert med fortryckt adress och franke· 
rade med portot for rekommenderat brev. Var vanlig atersand 
dem som rek. Jag her Er stampla varje frimarke for sig. Satt 
stampeln mitt pA frimarket och placera den rattvant. Har Ni 
kvar den gamla nummerstampe ln~ var god anvand denna pa det ena 
kuvertet. 

Jag utnyttjar til1fa1let for a tt efterhora om Ni har kvar 
foljande frimarken: ••••.••. Skulle sa vara fa11et, ar jag 
intresserad av att kopa dem, och her att fa a terkomma sedan jag 
fatt uppgift om vad Ni har (eller: her jag Er sanda dem mot 
postforskott). Hogaktningsfullt etc.'' 

De i detta rekonstruerade brev namnda instruktionerna maste 
alla ha varit med att doma av brevens utseende. Tidigare har 
man av breven kunnat tro~ att herr Petersen reste runt landet 
till postanstalterna for att fa alla kuverten likformigt av~ 
stamplade och f a nummerstampelavtryck, dar sadana fanns att fa. 
Sa var alltsa inte falle t~ det visar brevet fran Skjoldolfs
stadir. Huvudandamalet med det hela var otvivelaktigt att fa 
en fin samling av Islands stamplar pa kuvert. Genom frimarkenas 
placering och avstampling kunde Petersen ha lla dorren oppen for 
att omvandla breven till flera fina samlingar av stamplar pa 
losa frimarken. (Att flera av breven blivit slaktade kan en 
kannare latt iakttaga i manga nummerstampelsamlingar.) Att herr 
Petersen passade pa att samtidigt efterhora forekomsten av 
eftertraktade men i Reykjavik slutsa lda frimarken var med saker
het bara ett biandama l. 

Medlemmars annonser 

Har nere har jag just ingen att byta med. Har dubb1etter av 
antikva-, grot esk- , kron- och nummerstamplar, soker andra 
sadana. Ar Du road av byte, sand nagra rader. Hans von 
Strokirch ~ 167 Humphries Rd., FRANKSTON 3199~ Australien. 

Onskar kopa islandska datum-4-block Facit nr 544 15.7.75/ 
596 13.8.80/ 601 9.10.80 och 16.10.80/ 604 25.7.83 och 
6.1.84/ 613 29.1.82. Kjell -Ove Karlsson, Svennby Berg, 
734 00 HALLSTA~~. 
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